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Filhos Meus,

Quando o  Sol  de  Deus desponta  no  horizonte  de  suas  vidas,  deem graças  e  prostrem-se

em humildade, pois é a Vontade do Pai que se apresenta aos seus corações.

O Sol de Deus representa um novo ciclo de vida e prosperidade, um ciclo no qual a escuridão

não reinará mais na vida dos que O contemplam. O Sol nasce para anunciar o fim da noite

e a Graça de um novo dia.

Antes da chegada do Sol, a noite já começa a se dissipar, e podem ver no horizonte a Estrela

da Manhã; Ela indica onde despontará o Rei Universal, o Príncipe Solar.

A Estrela da Manhã é a sua guia na escuridão e representa a esperança de que as trevas

se dissiparão em pouco tempo, porque a aproximação do Sol iluminará e afastará a escuridão.

Eu sou a Estrela da Manhã que hoje se aproxima de suas vidas, porque muitas delas estão na

escuridão de um mundo sem paz. Eu vim aparecer no horizonte desta cidade, anunciando-lhes

um novo ciclo, no qual a Vontade de Deus é que toda escuridão se dissipe e possa reinar

a Luz de Cristo.

Venho  anunciar  o  retorno  vindouro  de  Meu  Filho,  para  que  preparem  os  seus  corações

e não vivam mais ultrajando o Coração de Deus, porque o Sol despontará entre as nuvens

e o Seu brilho será como um incêndio celestial que ofuscará os olhos que não se prepararam

para vê-Lo e recebê-Lo no horizonte.

Meu Filho virá, sim. Ele virá, e Eu estou aqui para lavar com Minhas lágrimas cada lugar

onde Ele pisará, para despertar aqueles que se comprometeram com Ele no Oriente e que

agora no Ocidente devem proclamar o Seu Nome.

Eu venho, filhos Meus, para adverti-los, mas também para consagrá-los e corrigir os seus

caminhos. Venho para limpar as suas manchas e fazê-los recobrar a pureza de seus corações.

Que assim possam experimentar a plenitude interior e a paz do coração para que tenham

forças e valor para transformar suas vidas e não aceitem mais que o mal durma dentro de suas

casas.

Quero  fazer  de  seus  corações  pequenos  sóis,  que  iluminem  as  ruas  desta  cidade  e  lhe

devolvam a paz. Se orarem Comigo, filhos Meus, respeitando as crenças e religiões de cada

coração, apenas pela unidade entre os seres, estarão abrindo as portas para que Deus desça

e transforme não apenas as suas vidas, mas o mundo inteiro.
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Quero fazer deste lugar um exemplo de conversão e pacificação. E falo da conversão da vida,

da  conversão  dos  costumes,  da  conversão  da  escuridão  na  luz  do  espírito,  da  conversão

do preconceito na unidade, da conversão das adversidades na paz.

Se tão somente orarem Comigo, sentirão Minha presença em suas vidas e Eu lhes mostrarei

como em verdade é simples dizer “sim” a Deus.

Venho  estender  Meu  manto  sobre  o  mundo,  para  que  Meu  Filho  caminhe  sobre  ele  ao

retornar. Preparem esta cidade com as flores de suas orações e as joias divinas de suas ações

pacíficas.

Dissipem,  filhos,  Comigo,  a  escuridão  que  não  permite  que  as  almas  encontrem a  Deus

e deem testemunho ao mundo de que é possível viver em paz, quando abrem as portas de seus

corações e de seus lares para a Luz do Criador.

Que Meu Filho entre em suas casas como o Sol da manhã, os cure, os abençoe e os renove,

os perdoe e os redima para sempre.

Deem  a  si  mesmos  uma  oportunidade  de  amar  mais  profundamente  a  Deus.  Unam-se

de coração e testemunhem o poder do perdão e da unidade.

Eu os abençoo,

Sua Mãe, Maria, Rosa da Paz e Mãe do Sol


